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Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG):

• Stichting met ideële doelstelling.

• Missie: “Zorg voor een vitaal, beleefbaar en 

herkenbaar streekeigen landschap”.

• 20 medewerkers, Rozendaal

• Geen grond of steen in bezit

• Benificiënt van de Nationale Postcode loterij

• CBF-keurmerk voor goede doelen

• Ondersteuning vrijwilligerswerk in het landschap

• Projecten



Vrijwilligerswerk in het landschap: heel divers



Agenda vanavond

• Toelichting op het project Levend Landschap

• Wat is er al aan kwaliteiten en plannen

Pauze

• Benoemen kwaliteiten en verzamelen van ideeën

• Korte samenvatting

• Afsluiting (22.00 uur)



Initiatief van 

• Stichting Kleine Kernen Empe en Tonden / groep bewoners

• Gemeente Brummen

• Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Veranderingen in samenwerking bewoners en gemeente

Doel project Trots op Empe en Tonden

introductie



Levend Landschap Empe en Tonden

• 2016: samen met bewoners een uitvoeringsagenda opstellen om de 

cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten van het landschap te 

versterken

• 2016-2018: uitvoering projecten uit uitvoeringsagenda

introductie



Luchtfoto





Wat is er al:

bestaand beleidskader

Natura 2000 en EHS: 

• Uiterwaarden IJssel en Empese en Tondense heide. 

• Landgoederen Brummen als ecologische verbinding tussen 

Veluwe en Achterhoek. 

• Beheerplan 2015-2021:

• soorten als kamsalamander en drijvende waterweegbree

• habitattypes blauwgraslanden, vochtige heide



Wat is er al:

bestaand beleidskader

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek tot 2030:

• beleving van de overgangen in het landschap

• het bosrijke Veluwemassief

• het open middengebied

• de half beboste landgoederen op de oeverwallen

• brede uiterwaarden van de meanderende IJssel. 



Wat is er al:

bestaand beleidskader

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie (Ligt op groen!) 2006

• groene kwaliteit is dé identiteitsdrager van de gemeente

• agrariërs en natuurbeherende instanties beheerders van het 

landschap: bijdrage aan het groene karakter

• er bestaan kansen voor kleinschalige en extensieve vormen van 

recreatie. Dit versterkt het landelijke, groene karakter

• cultuurhistorische kwaliteiten zo veel mogelijk benutten





Oeverwal

Ruimtelijk streefbeeld:

- Bestaande landschappelijke kenmerken 

benadrukken en versterken

- Behoud van openheid akkercomplexen

- Verdichten van het overige landschap

- Met behulp van extra beplanting de karakteristiek 

van kronkelende wegen en onregelmatige kavels, in 

contrast met aangrenzende deelgebieden, 

benadrukken.

- Extra ruimte voor natte natuur



Broekontginning

Ruimtelijk streefbeeld:

- Verdroging van beken tegen gaan

- Kans voor natuurontwikkeling op de voormalige 

hooilanden

- Herstel van kavelbeplanting

- Herkenbaarheid van het natte karakter vergroten, 

o.a. door oeverbeplantingen.

- Uitwisseling van soorten, zoals de das

- Rationele structuur benadrukken door aanvulling 

laanbeplanting langs wegen



Kampen/landgoederen

Ruimtelijk streefbeeld:

- Geschikt voor extensieve vormen van recreatie

- Ontwikkeling van recreatie, gebonden aan het 

landgoederen

- Behoud van bestaande bossen, landgoederen en 

natuurwaarden

- Kans voor uitbreiding landgoederen zone

- Herstellen van ecologische verbindingen



Heide

Ruimtelijk streefbeeld:

- Bijzondere natuurwaarden van de Empesche en 

Tondensche heide behouden en versterken

- Vernattende combinaties tussen landbouw en 

natuur

- Realiseren ecologische verbindingszone ten 

behoeve van de das



Levend Landschap Empe en Tonden

samen met bewoners een uitvoeringsagenda opstellen 

om de dorpen en het buitengebied groener, mooier en toegankelijker te 

maken 

• bestaand beleid

• nieuwe ideeën (inspiratie op de tafels)

uitvoering van de projecten 

• geld, kennis, contacten, initiatief

door een (bewoners)werkgroep samen met gemeente en SLG



Levend Landschap draait om

de uitvoering van ideeën



Voorbeelden andere Levend Landschap projecten

•Aanleg en herstel hoogstamfruitbomen / dorpsboomgaard

•Plaatsen bankje / picknick tafel / ontmoetingsplek

•Streekeigen beplanting / erfbeplanting

•Groen schoolplein

•Natuur- en educatieproject basisschool

•Bloemrijke perken en bermen voor bijen

•Vogelnestkasten / uilenkasten

•Ommetje / wandelroutes / fietsroutes

•Openstellen (agrarische) bedrijven

•Historische hekken herstellen / koppelen aan streeknamen

•Vastleggen streekgeschiedenis

•Bloesemfietstocht



Vanavond draait om:

het verzamelen van ideeën van bewoners:



(Erf)beplanting



Stichting Landschapsbeheer Gelderland



Boomfeestdag



Toegankelijkheid



Ecologie



Vastleggen van streekgeschiedenis







Aan de slag





Hoe verder?

• Uitwerkavond: februari 2016

langslopen ideeën en zoeken naar 

contactpersonen 

• Uitvoeringsoverleg met gemeente, waterschap en andere relevante 

partijen

• Oplevering uitvoeringsagenda (ook publieksversie)

• Start uitvoering gebiedsplan samen met werkgroep: voorjaar 2016!!



Levend Landschap Ki lder

Uitvoer ingsagenda 2015 -2017


